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PREDMET:  Vijećničko pitanje – odgovor, daje se 
 
 
Vijećnica Gradskog vijeća Grada Labina Neel Blaes Rocco (SDP) je na 24. redovnoj sjednici 
Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 7. svibnja 2019. godine postavila vijećničko pitanje: 
 

„Na prošloj sjednici smo čuli kako je gradonačelnik u svom izvješću obećao da će postupak 
izdavanja građevinskih dozvola u budućnosti biti kraći. Na moje pitanje točno na koji način će 
se to izvesti, gradonačelnik je rekao da se u biti radi o takozvanim svijetložutim parcelama gdje 
građani do sada, bez izmjena planova, nisu mogli dobiti građevinsku dozvolu. Gradonačelnik 
je dodao da će uskoro imati sastanke s relevantnim odjelom o tome kako da se ubrza proces. 
 
Mene zanima rezultat tih sastanaka, i molila bih pročelnicu Lukšić da građanima kaže na koji 
način i koliko će se ubrzati proces izdavanja građevinskih dozvola? Naročito me zanima hoće 
li se eventualni novi i ubrzani način rada primjenjivati na svim zahtjevima za izdavanje 
građevinskih dozvola. 
Molila bih za što konkretniji odgovor.“ 
 

Odgovor su na sjednici Vijeća dali Anamarija Lukšić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju i Valter Glavičić, Gradonačelnik Grada 
Labina. 
 

Vezano za izdavanje građevinskih dozvola Anamaria Lukšić iznosi bitne promjene koje su se 

desile u samom postupku izdavanja dozvola za gradnju: 

„Dana 25. travnja 2019. godine stupile su na snagu izmjene Zakona o prostornom uređenju i 

izmjene Zakona o gradnji, te se uvodi cjelokupni sustav izdavanja dozvola elektroničkim putem 

kroz sustav e-dozvole. Sam zahtjev za građevinsku dozvolu će se davati elektroničkim putem, 

a to znači da će građani morati riješiti svoju situaciju vezano za elektronički potpis putem 

osobne iskaznice, a isto tako i projektanti će morati putem osobne iskaznice i putem svoje 

komore dobiti ovlaštenje za potpisivanje glavnog projekta. U prijelaznom periodu će biti 

moguće da se zahtjev može dati i direktno u Pisarnici, ali i tada mora biti kompletan projekt u 

PDF formatu sa elektroničkim potpisom na CD-u i predan u Pisarnici i samo jedan primjerak 

projekta u tiskanom obliku se predaje uz zahtjev. Investitor više neće dobiti građevinsku 

dozvolu sa tri ovjerena projekta već će sada dobiti samo građevinsku dozvolu i to kao 

elektronički ispis građevinske dozvole. Cijeli postupak izdavanja posebnih uvjeta i potvrda na 

glavnom projektu također ide cijelim postupkom kroz elektronički sustav. Projektant i investitor 



više ne šetaju od jednog do drugog javno pravnog tijela i traže posebne uvjete, već se sve to 

rješava kroz elektronički sustav. Vjerujemo da će ovaj sustav možda dovesti do toga da ova 

cijela procedura ide kako ju je Zakon propisao i da sve bude usklađeno sa prostorno planskom 

dokumentacijom.“ 

Valter Glavičić, Gradonačelnik, dodaje: 

„Elektroničko zaprimanje predmeta je samo jedan korak u ubrzavanju cjelokupnog postupka 

izdavanja dozvola za gradnju, drugi korak je vezan za ubrzavanje donošenja prostornih 

planova što se tiče neizgrađenog područja u građevinskom dijelu, a treći korak je stalno 

praćenje zaprimljenih zahtjeva i stalno praćenje predmeta i od strane odgovornog 

pročelnika/ce i od strane Gradonačelnika, a posebno se treba voditi računa o investicijama 

koja otvaraju radna mjesta koja su presušno potrebna ne samo Gradu Labinu i Istri nego i 

cijeloj Republici Hrvatskoj i te investicije trebaju imati prioritet.“ 

Sa poštovanjem,  

                                                             v.d. Pročelnica 
                                  Loreta Blašković,v.r. 
 


